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7-1 

 اجتماع أبو ظبي

ن اجتماع أبو ظبي قد تقرر عندما اخترت دراسة كفاءة أداء المشروعات العامة في المنطقة لم يك

أن اقوم بدراسة دور  تفرغي الدراسي في جامعة هارفارد، مثلما أنه لم يكن في البالفترة خالل 

 .عندما قررت التفرغ الدراسي  المشروعات العامة في التنمية

مامي منذ أن تردد الصديق فقد فرضت دراسة المشروعات العامة نفسها علي واستأثرت باهت

كتبية أقوم بها في جامعة كما تطورت الفكرة من دراسة م. ي القيام بهاالصالح في البحرين ف علي

حث ميداني يشارك فيه بفاعلية القائمين على المشروعات العامة في المنطقة من خالل إلى ب هارفارد

، مع وفيما بين قيادات المشروعات العامة في الدول في اجتماع ابو ظبي المقابالت والحوار المباشر

 . المنتجة للنفط في الجزيرة العربية

وعات العامة وما لمسته من غيرة ولعل ما وجدته من حماس لدى الكوادر المعنية بنجاح المشر

على مستقبلها، قد قاد إلى ترتيب لقاء بين تلك الكوادر ليتعرف بعضهم على بعض، وعلى مختلف 

 .التجارب وتبادل الخبرات في مجال إدارة المشروعات العامة وتذليل عقبات أداءها في المنطقة

إلمارات العربية واستضافة جهاز أحمد خليفة السويدي وزير خارجية اتحاد ا كما كان لمبادرة 

أبو ظبي لالستثمار، مشكورا، لندوة تجمع كوادر المشروعات العامة، فضل الوصول بمشروع الدراسة 

" ندوة التنمية"، وما تاله من تأسيس 9191إلى مرحلة اجتماع أبو ظبي في األيام األخيرة من عام 

ن والذي مر اليوم على تأسيسه ما يقارب ي الدول األعضاء في مجلس التعاوف" منتدى التنمية "و

 .االربعين عام مستمرا في نشاطاته ولقاءاته السنوية المنتظمة

****** 

عدت من الدوحة إلى أبو ظبي قبل أيام قليلة من موعد االجتماع، لوضع اللمسات األخيرة على 

قيحها في شكلها النهائي كانت األسئلة االستهاللية قد تم مراجعتها لغويا وتن. جهود تحضير االجتماع

دور المشروعات العامة في "كما وردت في كتاب  –صفحة  52وطباعتها للتوزيع على المشاركين في 

كما تمت . صفحات لكل محور من محاور اللقاء 2، بمعدل (- 542إلى  559ص " )التنمية االقتصادية 

اركين الذين أكدوا حضورهم، مراجعة جدول أعمال االجتماع وتسمية رؤساء الجلسات من بين المش

وبذلك أصبح المسرح مهيأ . وأعد جدول األعمال للتوزيع على المشاركين مع األسئلة االستهاللية

 .النطالق اجتماع أبو ظبي

ديسمبر، يستقبلهم موظفون في جهاز أبو  52بدأ المشاركون يصلون إلى أبو ظبي يوم األربعاء 

ي المساء وصل المشاركون من المملكة العربية الذين جاءوا وف. ظبي بترحاب ويصحبونهم إلى الفندق

وكان آخر القادمين في تلك الليلة  . على متن طائرة خاصة تملكها شركة سابك أو مؤجرة من قبلها

األستاذ سليمان المطوع الذي قدم من لندن على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية نحو الساعة 

بلغنا بموعد وصوله، مما فوت عليه تسهيالت االستقبال الرسمي التي كان الحادية عشر ليال دون أن ي

وبذلك اكتمل الحضور وسلمت أوراق االجتماع إلى جميع المشاركين في انتظار . المطوع بحاجة إليها

 .ديسمبر 59انطالقه صباح الخميس 



لمشاركين وقولهم إن وفي الساعة الثامنة صباح يوم الخميس بدأ االجتماع بالرغم من امتعاض بعض ا
لقى كلمة االفتتاح كما رأس االجتماع وزير التخطيط في دولة اإلمارات أوقد . هذا التوقيت غير حضاري

سعيد أحمد غباش نيابة عن راعي االجتماع أحمد خليفة السويدي وزير خارجية دولة اإلمارات ونائب 
جلسة األولى برئاسة عبد الباقي النوري وفي الثامنة والربع بدأت ال. رئيس جهاز أبو ظبي لالستثمار

دور المشروعات العامة في التنمية االقتصادية في البلدان المنتجة للنفط بالجزيرة "وموضوعها 
مدى الرقابة الخارجية “وتلتها الجلسة الثانية برئاسة عبد العزيز راشد الراشد وموضوعها ". العربية

 ".إلداري على المشروع العام في مواجهة االستقالل ا

اختيار وتعبئة "وبعد االستراحة بدأت الجلسة الثالثة برئاسة عبد هللا النيباري وموضوعها 

وتلتها الرابعة برئاسة علي عبد الرحمن الخلف وموضوعها " وتطوير وتحفيز المدراء التنفيذيين

 ".العوامل الذاتية المؤثرة على تكلفة المشروعات العامة وعوائدها "

ديسمبر برئاسة عبد العزيز الزامل، وكان  52صباح يوم الجمعة : وكانت الجلسة الخامسة 

 ".تقيم أداء المشروعات العامة "موضوعها 

وفي ختام يومي عمل اجتماع أبو ظبي خصصت جلسة لمناقشة عامة ختامية من الساعة 

مًكن المشاركين من ، لينتهي االجتماع في وقت ي9191ديسمبر  51صباح الجمعة  91،01-99،01

 .أداء صالة الجمعة

****** 

 :شاركت في االجتماع األسماء الكريمة التالية مع حفظ األلقاب

 –الكويت، تركي خالد السديري  –المملكة العربية، أحمد علي الدعيج  -أسامة عبد الرحمن

البحرين، سعيد أحمد  –المملكة العربية، حسن عبد هللا فخرو  –المملكة العربية، جميل عبد هللا الجشي 

 –قطر، عبد هللا النيباري  –اإلمارات، عبد هللا جمعه الكبيسي  –اإلمارات، سيف أحمد الغرير  –غباش 

الكويت، عبد الرحمن محمد  –الكويت، عبد هللا يوسف الغانم  –الكويت، عبد الباقي عبد هللا النوري 

 –المملكة العربية، عبد العزيز راشد الراشد  –زامل المملكة العربية، عبد الرحمن عبد هللا ال –السدحان 

الكويت، علي خليفة  –الكويت، عبد الوهاب علي التمار  –المملكة العربية، عبد العزيز السلطان 

منظمة الخليج لالستشارات الصناعية في قطر، غانم  –قطر، علي عبد الرحمن الخلف  –الكواري 

مدير عام  –المملكة العربية، محمود حمره كروها  –الدغيثر اإلمارات، فهد سعود  –فارس المزروعي 

 .عمان –شركة بترول أبو ظبي الوطنية، منصور الباحسين المملكة العربية، ويقضان الهنائي 

كما حضر االجتماع عادل الشيخلي مدير الشئون اإلدارية في جهاز أبو ظبي لالستثمار واحمد  

الذي كلف بأخذ محضر االجتماع وتدوين مداخالت  محمد يوسف سكرتير مجلس جامعة الكويت

وقد اعتمدت على هذا المحضر الكامل الشامل عند . المشاركين دون ذكر أسماءهم، بشكل مهني متقن

 .كتابتي الدراسة النهائية

كان عدد الحضور نحو خمسة وعشرين مشاركا، ما سمح للجميع بالتعبير عن ما يجيش بخاطر 

يا مع زمالئه من الكوادر الوطنية في المشروعات العامة في المنطقة، والتي كل منهم ويتفاعل إيجاب

تمارس اإلدارة فيها ويشعر معظمها بقدر من اإلحباط بسبب العقبات التي تعيق أداء المشروعات العامة 

 .وتحد من دورها في التنمية



****** 

مفاجأة لي ولجميع  كانت جدية اللقاء ومستوى الصراحة فيه والعمق الذي بلغه الحوار،

المشاركين، لما أتاحه ألول مرة حسب علمي في المنطقة من حوار علني مفتوح وصادق حول أداء 

المشروعات العامة والعقبات التي تحول دون أداء دورها المأمول في التنمية االقتصادية، بسبب مركزية 

منذ بداية الطفرة النفطية األولى عام اتخاذ القرار العام وانفالت االتجاهات االستهالكية في المنطقة 

9194 . 

وفي الحقيقة أن المشاركين في االجتماع لم تقتصر مناقشاتهم على الجوانب اإلدارية والفنية في 

وإنما تطرقوا دون مواربة لعقبات األداء في مختلف قطاعات اإلنتاج السلعي  المشروعات العامة فقط،

والخدمي في المنطقة وأعادوا أسباب تدني مستويات األداء فيها ألسباب جوهرية ثقافية واجتماعية 

 . وسياسية

وقد انعكست تلك المناقشة الساخنة الصريحة والنقد الذاتي من قبل مسؤولين عن إدارة 

العامة في المنطقة والمشرفين على إدارتها، في الدراسة النهائية التي كتبتها وضمنتها نتائج  المشروعات

 . المقابالت وما قدم الجتماع أو ظبي من وثائق

بدأت بحثي باستيعاب المعرفة النظرية من خالل اإلطالع على األدبيات ذات العالقة  

مشروعات العامة في المنطقة من خالل المقابالت بالمشروعات العامة، ومن ثم القيام بتحري أوضاع ال

وما صاحبها من حوار، أظهر وجود عقبات تحد من أداء المشروعات العامة وتحول دون اضطالعها 

 . بالدور المنشود منها في التنمية

وقمت بعد ذلك من خالل األسئلة االستهاللية ونتائج المقابالت ببث ما تبين لي من حال 

ة في المنطقة، إلى المشاركين في اجتماع أبو ظبي، بقصد اختبار ما توصلت إليه من المشروعات العام

ومهدت بذلك . تردي مستوى أداء المشروعات العامة وتحري العقبات التي تعيق دورها في التنمية

، وهي "كفاءة أداء المشروعات العامة ودورها في التنمية االقتصادية"لوضع دراسة نهائية حول 

من سلسلة  45بحث الميداني الذي قمت بتنسيق جهوده على مدى عامين ونشر في الكتاب رقم مشروع ال

، التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في الكويت في حزيران عام "عالم المعرفة"

9129 . 

المناقشة وجدير بالذكر أن المشاركين في اجتماع أبو ظبي أكدوا في صباح اليوم الثاني، وأثناء 

الختامية خاصة، أن ما قيل عن المشروعات العامة في المنطقة يصح على معظم القطاعات اإلنتاجية 

وأن عقبات األداء في تلك المشروعات وتواضع دورها في التنمية هو نتيجة غياب . والخدمية في دولها

تعبير عن المصلحة العامة، إستراتيجية للتنمية الشاملة بسبب ضعف درجة المشاركة المجتمعية وتدني ال

 .عند تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة

ومن هنا خلص الحوار في الجلسة الختامية إلى وجود حاجة ألن يجتمع أبناء المنطقة وأن 

يتحاوروا فيما بينهم بقصد تعزيز توجهات التنمية الشاملة وبيان العقبات التي تواجهها في كل قطاع من 

وكلفوني بالمشاركة مع األخ سعيد أحمد غباش وبقية رؤساء الجلسات بالبحث عن . جقطاعات اإلنتا

صيغة النتظام لقاء سنوي يجمع أبناء المنطقة بقصد تناول قضايا التنمية الشاملة في أقطار الجزيرة 

 . العربية المنتجة للنفط، بالدراسة والحوار



****** 

وأثناء إقامتي أجرت بعض صحف  .بع االجتماعقضيت في أبو ظبي نحو أسبوع لالنتهاء من توا

اإلمارات مقابالت معي حول االجتماع وما يسعى  إليه المشاركون فيه من تنمية صلة فكرية وثقافية بين 

في تلفزيون أبو ظبي مقابلة معي ضمن  "آللئ من الخليج"كما أجرى برنامج . أبناء المنطقة في المستقبل

 . المقابالت التي يجريها المذيع المتألق عبد الوهاب قتاية مع ضيوف من الخليج

على صلة وثيقة باإلخوان غانم المزروعي كنت خالل فترة اإلعداد الجتماع ابو ظبي وبعدها 

خطيط في دولة اإلمارات، ويقضان الهنائي من جهاز أبو ظبي لالستثمار واألخ سعيد غباش وزير الت

نتداول في ما يجب عمله بعد االجتماع بخصوص التوصية بتحويل اجتماع أبو ظبي إلى ندوة سنوية 

 . تناقش قضايا التنمية في المنطقة وتعزز جهودها

وقبل عودتي للدوحة، قمت بزيارة وداع وشكر لمعالي أحمد السويدي وزير خارجية اإلمارات 

شكرته فيها على بادرته الخيرة باستضافة جهاز أبو ظبي  ،لالستثمارظبي ونائب رئيس جهاز أبو 

وذكرت له ما شعر به المشاركون من حاجة النعقاد لقاء سنوي . لالستثمار لندوة المشروعات العامة

 .يضم أبناء المنطقة ويهتم بقضية التنمية فيها ويوسع الحوار حول متطلباتها

ماعنا على مستوى دول الخليج العربية الست، سبق ما يتم وأذكر أن أبو محمد قال بأن اجت 

، بقصد تأسيس الست التداول حوله والتحضير له من اجتماع سوف يضم حكام دول الخليج العربية

وقال أن الشيخ صباح األحمد وزير خارجية الكويت آنذاك، قد قام بزيارة شملت دول . رابطة بينهم

وهذه . رحيب والتشجيع على قيام رابطة بين دول الخليج العربيةالمنطقة، قوبلت خاللها مهمته بالت

 ". مجلس التعاون لدول الخليج العربية"الرابطة هي التي تبلورت بعد نحو عام في تأسيس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –احمد يوسف مقرر االجتماع  : يظهر من اليسار   1171 ة إلجتماع ابو ظبيالجلسة االفتتاحي( 7-1-1)

 –النوري رئيس الجلسة االولى عبدالباقي  –غباش رئيس االجنماع سعيد  –الكواري منسق االجتماع علي 

  و ظبي لإلستثمار الهنائي و عادل الشيخلي من جهاز ابيقضان 

1171اداء المشروعات العامة عام  كفاءةاجتماع ابو ظبي حول  جانب من مشاركين(  7-1-2)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1171اداء المشروعات العامة عام  كفاءةاجتماع ابو ظبي حول  مشاركينجانب من (  7-1-3)  

 

1171اداء المشروعات العامة عام  كفاءةجانب من حظور اجتماع ابو ظبي حول (  7-1-4)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1171 صورة عامة إلجتماع ابو ظبي( 7-1-5)  



7-2 

 والتحضير لتأسيس ندوة التنمية كتابة الدراسة

 

عدت من أبو ظبي إلى الدوحة لقضاء إجازة منتصف العام الدراسي مع أم خليفة وضحى 

وخليفة، حيث بدأنا في االنتقال من الفيلال التي خصصتها المؤسسة لسكني في رأس أبو عبود مع بقية 

يج بن المدراء في المؤسسة العامة القطرية للبترول، إلى بيتي الجديد المجاور لبيت ومجلس الوالد في فر

 9110عام  البيت، بعد وفاة الوالدعمران، وهو منزلي الحالي، بعد أن أضفت إليه مجلسا منفصال عن 

  .عن عمر جاوز المائة عام

أن اسمع بان احزنني  أذكر أنه قد، وعلى ذكر وفاة والدي رحمه هللا وغفر له واسكنه فسيح جنانه

 فجائيةال هسنوات كانت ردة فعل 912عن عمر ناهز  ،حد كبار المسئولين عندما سمع بوفاة والديتعليق ا

 9115عام  في قطر باإلصالحعلى عريضة تطالب  توقيعيربما بسبب ، وغير الالئقة متوقعةالغير 

ذا كان ابوه عاش مائة أ " :كان تعليق ذلك المسئول الذي اعتبره صديق. على اثرها منعي من السفرو

 .ل ان يطلب الرحمة لوالدي ويقوم بواجب العزاءبد ،"أالبن وخمس سنوات كم سنه سيعيش 

 قضيت أشهر الشتاء البهيجة في قطر مع الوالد واألهل أحيانا ومع األصدقاء أحيانا أخرى،

كما قمت بزيارة للسالم على سمو األمير في مكتبه . متمتعين برحالت البر ولقاءات المجالس في المساء

 . وأحطته علما باجتماع أبو ظبي وسعي المشاركين فيه عقد لقاءات سنوية مماثلة

وفي لقائي باألخ عيسى الكواري وزير اإلعالم ورئيس الديوان األميري سمعت منه كالما طيبا 

وقد تم ذلك بعد عدة أشهر عندما تبرعت . حا بإمكانية دعم قطر لالجتماع السنوي القادم أينما عقدوتلمي

في أواخر عام  الجتماع الثانياحكومة قطر بمبلغ ثالثين ألف دوالر على ما أذكر، للمساهمة في تكاليف 

 .ثاني فيهاربما في اشارة غير مباشرة لعدم رغبة قطر في انعقاد االجتماع العام ال، 9121

وفي طريق خروجي من الديوان متأخرا في ذلك اليوم، رأيت من المناسب أن أزور الشيخ حمد  

وحتى ذلك الوقت لم أكن معتادا على لقاء الشيخ حمد وإن كنت، كما . بن خليفة ولي العهد في مكتبه

دما تم وقف مشروع سبقت اإلشارة، قد وجدت منه تعاطفا مع مجلس إدارة الهيئة القطرية للبترول، عن

اإلصالح الذي كان يعمل عليه المجلس بدمج إدارة شركات إنتاج البترول التي تم استردادها ووضع 

نظام موحد لشئون الموظفين فيها يجتذب القطرين والموظفين المباشرين الالزمين لعملها، بدل االعتماد 

 . على الموظفين المعارين من شركات النفط األجنبية

ألخ عبد هللا بن خليفة العطية مدير مكتب ولي العهد آنذاك الذي حدد لي مشكورا موعدا التقيت با

التقيت بالشيخ حمد في الموعد المحدد وشرحت له الدراسة التي أجريها . لزيارة الشيخ حمد بعد يومين

عزيز والتجاوب الكبير الذي وجدته عند القائمين على المشروعات العامة في المنطقة ورغبتهم في ت

وسمعت منه كالما مشجعا وشعرت برغبة لديه في اإلصالح واالستفادة من الطفرة . جهود التنمية

 . النفطية الثانية التي جاءت في وقت تواجه فيه المنطقة تغيرات عميقة وتحديات كبيرة

****** 



امعة بعد قضاء إجازة منتصف العام الدراسي في قطر بدأت أستعد للعودة لتفرغي الدراسي في ج

 . هارفارد

مررت بلبنان  9121شباط عام /وفي طريق عودتي إلى الواليات المتحدة في أواخر شهر فبراير

، تلبية لدعوة تلقيتها من الجامعة األميركية في بيروت لحضور ندوة -أثناء الحرب األهلية اللبنانية  -

باحثون من خارج الوطن  ، حضرها" Leadership in Arab Worldالقيادة في العالم العربي “حول 

 . العربي ومن داخله

عرفه من قبل بين حضور الندوة هو الزميل محمد غانم الرميحي، أكان الشخص الوحيد الذي 

لذلك كان هو مرشدي ودليلي للتحرك في بيروت الغربية التي لم نتجاوز خط التماس بينها وبين بيروت 

بية األمني منذ وصولنا من مطار بيروت إلى حين الشرقية، بل كنا نتحرك فقط ضمن حيز بيروت الغر

 .مغادرتنا لبنان

، حول "القيادة في العالم العربي"وأذكر أنني أعجبت ببحث قدمه الدكتور إيلي حريق لندوة 

، يحاول فيه تفسير فشل االنقالبات العسكرية وعدم قدرتها على تغيير "األقلية االستراتيجية "مفهوم 

لدول العربية، نتيجة عجزها عن التحول من أقلية استراتيجية تركز على الوصل طبيعة نظم الحكم في ا

ويعني حريق . للسلطة إلى حركات اجتماعية تقود ثورة وتبني دولة وتحدث تغيرا جذريا في نظم الحكم

 نباألقلية االستراتيجية، المجموعة االنقالبية التي تجهز على حكم استبدادي متسلط، ويحمل المشاركو

 . ها أرواحهم على أكفهمفي

ويقول حريق إن هذه المجموعة بطبيعة نظم الحكم العربية الشرسة ونتيجة الخطورة الشخصية 

التي يتعرض لها أفرادها، ال يمكن أن تكون إال بين من يثقون ثقة مطلقة ببعضهم، تربط بينهم أواصر 

على سرهم االنقالبي الذي سيؤدي إلى قبلية أو طائفية أو عالقة مناطقية تجعلهم آمنين  -قربى عائلية

 . القضاء عليهم إن انكشف

ولذلك فإن تلك األقلية االستراتيجية تجد نفسها منعزلة عن المجتمع، في موقف دفاعي بعد 

الوصول للحكم، نتيجة كونها أقلية ال تعبر عن كامل النسيج الوطني وليس بينها، بحكم السرية، نخب 

ا في روية وطنية للتغير الجذري، يمكنها مواجهة المشكالت االجتماعية سياسية مؤهلة قد فكرت مسبق

من هنا تجد تلك . والسياسية التي كان يعاني منها البلد تحت وطأة الحكم السابق، بما يلبي الحاجة للتغيير

األقلية اإلستراتيجية نفسها في صراع مع المجتمع حال وصولها للسلطة، فتعمل على انفرادها بالسلطة 

تجد نفسها تعيد  -دون تفكير مسبق  -واستمرارها في الحكم الذي استخلصته من فم األسد، مما يجعلها 

 .إنتاج نظام الحكم الذي انقلبت عليه وتواجه مشكالته تدريجيا

****** 

في شارع الحمراء والتقيت  زرت مع محمد الرميحي مركز دراسات الوحدة العربية بشارع سادات

ألول مرة بمدير المركز غير المتفرغ آنذاك، الدكتور خير الدين حسيب الذي كان يعمل في لجنة األمم المتحدة 

وقد أطلعنا الدكتور حسيب مشكورا على نشاط المركز وتحديات قراره في إصدار . ESCWAلغرب أسيا 

 . بدل إصدارها بشكل دوري كما كان الحال أول األمرشهريا،  كالوليدة آنذا" المستقبل العربي"مجلة 



وأذكر أنني أشفقت على المركز والمجلة من هذا القرار الذي قد ال تتوفر له الجهود الكافية والمادة 

المجلة لكن الدكتور خير الدين حسيب بتصميمه المعتاد أكد على ضرورة صدور . الجيدة في ذلك الوقت

أما المادة . قراءها في فترات اقصر وينمو تأثيرها في الوطن العربي وخارجه شهريا كي يستمر تواصلها مع

الجيدة فهي غزيرة، والراغبون في النشر في مجلة المستقبل العربي كثر، بما ال يدعو إلى القلق في صدورها 

لث قرن، وقد برهن الزمن واستمرار صدور مجلة المستقبل العربي وتألقها ألكثر من ث. شهريا بل يحث عليه

 .على صحة رأي الدكتور حسيب وجهده المتواصل من أجل استمرار صدور المجلة

. وفي إحدى األمسيات أثناء زيارتنا لبيروت رتب محمد الرميحي لنا لقاء مع طلبة من البحرين

ي الهاد دوعرفت أن بينهم بعض المعارضين من البحرين وبقية بلدان الجزيرة العربية، أحدهم هو الدكتور عب

، والذي أقام في السويد بعد ذلك 9192خلف العضو السابق في المجلس الوطني البحريني الذي تم تعطيله عام 

وغادر بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة لوند العريقة، ليناضل من بيروت، بؤرة النضال العربي آنذاك 

 . وملجأ المنضوين تحت رايته

وقد كنت اسمع عن . قاء معنا، حامال مجلدات من آخر كتبهوقد فوجئت بحضور ناصر السعيد هذا الل

ناصر السعيد المعارض للسلطة في المملكة العربية منذ أكثر من عقدين من الزمن، بعد أن كان مناضال 

وكانت تلك . عماليا بارزا في أرامكو وسجينا في سجن العبيد ومعارضا في القاهرة يذيع من صوت العرب

، فقط اختطف واغتيل غدرا بعد ذلك اللقاء بمدة قصيرة، ناصر السعيد شخصياقي فيها بأول مرة وأخر مرة الت

 .رحمة هللا وغفر له

****** 

عدت إلى جامعة هارفارد في كيمبريدج واستأنفت هناك نشاطي،  9121قبل نهاية شهر فبراير 

: لمشروع التفرغ الدراسيالذي أضيفت إليه مهمة تأسيس ندوة التنمية إلى جانب كتابة الدراسة النهائية 

كما عدت لتنشيط عالقاتي ". كفاءة أداء المشروعات العامة في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط“

بوسطن، واالنتظام في برنامج عملي  –وصالتي االجتماعية والثقافية مع األصدقاء في منطقة كيمبريدج 

 .9191/9121هاية العام الدراسي اليومي هناك فيما تبقى من مدة تفرغي الذي ينتهي بن

ركزت معظم جهدي على مهمة تخطيط كتابة الدراسة النهائية بعد قراءة ما دار من نقاش قيم في 

كما قمت . اجتماع أبو ظبي، ومن ثم ترتيب األفكار وتصنيف المعلومات التي طرحت في االجتماع

والمتعلقة بكفاءة أداء المشروعات قا ساببمراجعة المصادر التي اطلعت عليها في الواليات المتحدة 

 . العامة ودورها في التنمية وتصنيف ماله عالقة نظرية أو عملية بدراستي

بدأت كتابة مسودة أولية للفصول األولى من الدراسة على مدى ثالثة أشهر قضيتها في هارفارد 

اإلضافية إلنشاء  الدواعي“وكان الفصل األول من الدراسة حول . قبل عودتي النهائية إلى قطر

، هو محط تركيزي ومدخلي لتأكيد أهمية الدراسة، “المشروعات العامة في المنطقة ودورها في التنمية 

 .والنموذج الذي سارت عليه كتابة بقية الفصول

كتبت رسالة إلى أعضاء اللجنة التحضيرية بعد التشاور  9121آذار /وفي أواخر شهر مارس

، من 9121يونيو حزيران  59و52ماع للجنة التحضيرية في الدوحة يومي معهم، اقترحت فيها عقد اجت

أجل النظر في تنفيذ توصية اجتماع أبو ظبي بعقد لقاء سنوي للجماعة التي حضرت لقاء أبو ظبي ومن 

 .يتم دعوته من مواطني المنطقة لالنضمام إليها في المستقبل



ا للوقت بدء التحضير لالجتماع السنوي كما اقترحت على الزمالء في اللجنة التحضيرية كسب 

اإلدارة العامة في دول الجزيرة “القادم بعد عام من اجتماع أبو ظبي، وذكرت وفقا للمشاورات أن تكون 

موضوع اللقاء القادم، على أن يتولى الزمالء فهد الدغيثر المدير السابق لمعهد " العربية المنتجة للنفط

ربية وأسامة عبد الرحمن األستاذ المشارك في اإلدارة العامة بجامعة اإلدارة العامة في المملكة الع

 . الرياض، إدارة للقاء الثاني وكتابة الدراسية النهائية حوله

****** 

أنصرف جهدي فيما تبقى من فترة تفرغي الدراسي لكتابة مسودة فصول الدراسة وإرسال ما يتم 

األصدقاء المشاركين في دراسة المشروعات كتابته من فصول لعدد محدود من المختصين وبعض 

ولم يبخل علي األصدقاء . العامة، من أجل الحصول على مالحظاتهم النقدية حول المعالجة واألسلوب

 .بمالحظاتهم النقدية 

وكان أصعب نقد وجه للفصول األولى من مسودة الدراسة ما قاله لي الصديق فاروق النعمة بأن الدراسة 

وختم مالحظاته قائال بأن . نواقص والعقبات أكثر من توجهها لتقديم حلول عملية ممكنةتركز على بيان ال

!  مسودة الدراسة في أسلوبها الراهن شبيهة بمسرحيات دريد لحام تصرخ بالمشكالت دون أن تقدم حال

ول كانت تلك المالحظة التي كان الود والصدق دافعها مالحظة صادمة لي، لفتت نظري إلى أهمية الوص

إلى عقول أغلب من سيطلعون على الدراسة عند نشرها، وليست فقط مجرد تعبير عن ما ساد اجتماع 

أبو ظبي من نقد الذع، وما سمعته من مالحظات أثناء المقابالت وخالل الحوارات التي سبقت االجتماع 

كتابة أحد  كما ذكرتني مالحظة فاروق النعمة بأسلوب". اشكي لي وابكي لك"وسبق أن وصفتها بـ 

الزمالء للمناشير أيام الشباب الباكر الذي كنا نستمع لمسودته األولى المليئة بالنقد الحماسي الجريء 

األقرب للسب، ونشكره عليها ونطلب منه إعادة كتابتها مرة أخرى، بعد أن فًرغ شحنة الغضب لديه، 

 .قين معنا في الرأي فقطبأسلوب يخاطب عقول المترددين في تأييد ما ندعو إليه وليس المتف

لذلك كان علي أن أعود لكتابة مسودة ثانية للفصول التي انتهيت من كتابة مسودتها، بأسلوب 

هادئ قبل أن أبدأ كتابة بقية الفصول، بهدف الوصول إلى ذهن ونفس من سيقرءون الدراسة من 

أحد ضد الجهد األهلي المهتمين بالتنمية في المنطقة ويطلع على نتائجها، دون حاجة الستفزاز 

 .المستقبلي الذي كان من نتيجة الدراسة

***** 

وقد سعدت . الصديق حسن نعمه قادما من الهند ر في الهندير قطفزارني خالل هذه الفترة س

بزيارة حسن وقضاء أيام جميلة معه نعيد فيها الذكريات السعيدة ونزور المكتبات ونطيل اللقاء بالدكتور 

 .الدارس للتراث العربي الذي يستأثر باهتمام الباحث والشاعر حسن نعمه محسن مهدي،

بدعوة من   دة قمت بزيارة مدينة شيكاغووخالل هذه الفترة األخيرة من إقامتي في الواليات المتح

مثل ب وما كان لي أن أقوم. ي ألثيناأثنا زيارت 9192عائلة أميركية من أصل يوناني تعرفت عليها عام 

 . هذه الزيارة لوال هذه الدعوة الكريمة، لما لمدينة شيكاغو من سمعة في الجرائم واإلجرام

لذلك لبيت الدعوة دون تردد وقضيت عدة أيام في زيارة المدينة وضواحيها حيث سكنت في فندق 

انيها الشاهقة قريب من منزل العائلة األميركية التي احتفت بي وأخذني إفرادها لزيارة مركز المدينة ومب



ومتاحفها الثرية وحياتها الثقافية الغنية التي ال نعرف عنها شيء، في ضوضاء ما يشاع حولها من 

وكانت هذه الزيارة فرصة أخرى لي لالقتراب من المجتمع األميركي وطيبة . انتشار الجريمة المنظمة

 .أفراده وكرمهم وحسن استقبالهم للغرباء

بدعوة من إدارة الشركة واألصدقاء عمالئنا  Mobilشركة موبل وقمت أيضا بزيارة إلى مقر 

في إدارة التسويق في قطر لشراء النفط، الذين كان لهم الفضل في ترجيح اقتراح جامعة هارفارد مكانا 

 . لتفرغي الدراسي، ومساعدتي في حجز شقة السكن هناك

ة وسمعت منهم تقديرهم التقيت باإلدارة العليا في الشركة على عشاء خاص في مقر الشرك

. لألوضاع النفطية أثناء الطفرة النفطية الثانية، واضطراب سوق النفط بسبب الثورة اإلسالمية اإليرانية

وقد وجدت لديهم إجابة عامة على بعض تساؤالتي حول تأثير الشركات الكبرى في الواليات المتحدة 

 . غير مباشر وكيف يتم ذلك التأثير بشكل على التوجهات العامة فيها

وفي لقاء تم بناء على طلبي مع المدير العام المسؤول عن الموارد البشرية في الشركة التي يناهز 

عدد العاملين فيها ثمانين ألف موظفة وموظف من مختلف المهن والتخصصات والجنسيات وفي سائر 

هارفارد، المستوى الذي  مناطق العالم، شرح لي المدير واألكاديمي السابق القادم للشركة من جامعة

وصلت إليه شركات النفط الكبرى في تنمية مواردها البشرية باعتباره عنصرا من أهم عناصر كفاءة 

 .األداء والتقدم النسبي على منافسيها في صناعة النفط

الموارد البشرية في شركة موبل بإسهاب عن بنك المعلومات الذي تحتفظ أدارة كما حدثني مدير  

وقال أن القائمين على اإلدارة في شركة موبل . من معلومات ة ويشمل كل ما يخص موظفيهابه الشرك

تطوير موظف أو ترقيته لمستوى جديد آو  مدير في أي بلد وكل مستوى عندما يحتاجون لتوظيف

، يعودون لبنك المعلومات للحصول على قائمة قصيرة ألكثر المؤهلين لذلك من موظفي رئيسي أعلى

 . شغل المنصب، قبل التفكير في تعين كوادر جديدةالشركة ل

وذكر أن اإلدارة العليا طلبت منذ مدة من إدارة الموارد البشرية المركزية أن تقوم بتوظيف كادر 

 مديرويفتخر  .إلى جانب المتطلبات المهنية إداري وفني لعملياتها في الصين يجيدون اللغة الصينية

التوظيف من خارج الشركة إال بعد أن عاد لبنك المعلومات ووجد أن عددا بأنه لم يقم ب الموارد البشرية

من المطلوب توظيفهم موجودون في عمليات الشركة في العالم مؤهلين فنيا ويجيدون اللغة الصينية، 

 .ويمكن ترقيتهم ونقلهم بدال من توظيف مهنيين جدد

لومات الذي تعتمد عليه حكومة السيدة وقد قمت بعد ذلك بفترة بزيارة الهند للتعرف على بنك المع

إنديرا غاندي رئيسة الوزراء، في تحديد القائمة األولية للمرشحين لتولى إدارة المشروعات العامة في 

فوجدت أن بنك المعلومات يختار أفضل خمسة أشخاص في الهند إلدارة المشروع العام الذي . الهند

ويترك لرئيسة . ت والمشكالت التي تواجه ذلك المشروعيحتاج لتعيين مدير جديد له، في ضوء المهما

الوزراء أن تختار أّيا من المرشحين الخمسة في ضوء تقديرها وقدرتها على العمل معه لتولي قيادة ذلك 

 . المشروع

، إنشاء بنك 9125الصادر عام " نحو فهم أفضل ألسباب الخلل السكاني“وقد اقترحت في كتابي 

) كادر قطري ليتم ترشيح قائمة قصيرة  9111-211أسماء وخبرات أفضل  معلومات في قطر يتضمن



ومن ثم . العامة والمشروعات العامة من بين تلك األسماء لمناصب القيادة في اإلدارة( مرشحين 0-2

، أو "المحسوبية النظيفة"، تحقيقا لمقولة م متخذ القرار باالختيار من بين أفضل خمسة يتم ترشيحهميقو

ال بد للمسؤول من أن يختار من يفضله شخصيا فليحصر اختياره بين أفضل المؤهلين ألداء إذا كان 

 .المسؤولية من الكوادر المؤهلة

****** 

وال يفوتني أن أذكر هنا أيضا لقاء على عشاء حضرته في نادي هيئة التدريس تحدث فيه مؤرخ 

 . شهير عن منهجه في تدقيق الروايات من أجل كتابة التاريخ 

وأذكر أن ذاك المؤرخ األميركي الشيخ، قد قال إنه يعتبر ما ُكتب عن الحضارة الغربية منذ 

فالتاريخ عنده ال يكتب بشكل محايد وسليم إال بعد أن . القرن الرابع عشر ميالدي صحافة وليس تاريخا

درة على يضمحل تأثير المتصارعين على صناعته والمتعصبين لهم إلى حده األدنى، حيث يفقدون الق

التأثير على أحكام المؤرخ عند كتابة التاريخ مستفيدا من مختلف الروايات التي كتبت حول األحداث من 

وذلك دون تأثير رواية أو وجهة نظر متعصبة على جهده العلمي في التدقيق، . وجهات نظر مختلفة

 .لك الفترةوالتوصل منهجيا لكتابة تاريخ مرحلة حسب معرفة عصره وقت كتابته لتاريخ ت

وعند سماع هذا الرأي العلمي حول ما يميز التاريخ عن مجرد الرواية، عجبت من أمر الحكام  

الذين يؤجرون مؤرخين مزعومين لكتابة تاريخ أسرهم، بدل أن يذهب جهدهم للقيام بالعمل الصالح 

ويصبح المؤرخ محايدا يبحث عن  النافع تاركين للتاريخ أن يصدر أحكامه عندما يزول تأثير سالالتهم،

 .الحقيقة عند كتابة التاريخ وتحقيق الروايات

وفي ذلك اللقاء والعشاء استمع الحضور لرواية مراسل لهيئة اإلذاعة البريطانية كان في إيران 

نقده لإلنجليز  المراسل كان ومن بين ما ذكره. يغطي أحداث الثورة اإلسالمية عند اندالع الثورة هناك

ما كانوا أثناء الحرب العالمية الثانية يقفون في طوابير طويلة في البرد وتحت المطر للحصول على عند

طويال أمام  هذا بينما رأى اإليرانيين خالل فترة الثورة يضعون حبال. احتياجاتهم المعيشية الضرورية

وينتظر بعيدا آو  المخابز، ويكتب كل من ينتظر الحصول على الخبز اسمه ويربطه في الحبل الطويل

يذهب ويعود بعد ساعة أو أكثر، ليحصل على الخبز عندما يصل اسمه المكتوب والمربوط في الحبل 

 .إلى موزع الخبز في المخبز، دون حاجة لوقوفه ساعات طويلة في طابور من الناس المتزاحمين

****** 

ارد، وبخاصة األساتذة قضيت ما تبقى من فترة تفرغي الدراسي مودعا لزمالئي في جامعة هارف

الكرام الذي يجمعني معهم غداء شهري في نادي هيئة التدريس، نتبادل خالله شئون وشجون الحياة 

األكاديمية وأحوال الجامعات في الدول العربية، ونتداول حول مشروع جامعة الدراسات العليا التي 

المشروع هو حلم حياتي سعيت وما  وجدير بالذكر أن هذا. نطمح في الدعوة إليها كما سبقت اإلشارة

 .زلت أسعى أن أنشى المدرسة العربية للبحوث والدراسات لتجسيده

كما جمعنا عشاء وداع مع زميالتي وزمالئي في مركز دراسات الشرق األوسط بجامعة  

خر األسبوع ساء كل جمعه لترتيب نزهات عطلة آهارفارد، خاصة منهم المداومون على لقاء القهوة م

 .ليس لديه ارتباطات خاصة، وهي الفكرة التي جنبتني شعور الوحدة خالل تلك الفترة لمن



ونحو منتصف شهر حزيران ودعت أصدقائي ومعارفي وشكرت المشرف على تفرغي الدراسي 

وإدارة مركز دراسات الشرق األوسط بجامعة هارفارد والزمالء في مركز المشروعات العامة في 

 .وحة عن طرق لندن بعد أن أنهيت فترة تفرغي الدراسي هناك لمدة عامينجامعة بوسطن، وعدت للد

****** 

عدت إلى الدوحة مع بداية إجازة المدارس واستقر بي المقام مع أسرتي الصغيرة في منزلي 

الجديد المالصق لبيت الوالد في فريج بن عمران الذي انتقلت إليه أسرتي قبل سفري األخير، األمر الذي 

الحركة ووفر لي الوقت الالزم لتحضير اجتماع اللجنة التحضيرية لتأسيس الندوة التي قررها سهل علي 

اجتماع أبو ظبي تأسيسها، وما يلي اجتماعها من عودة لكتابة مسودات فصول الدراسة النهائية واألعداد 

 .لالجتماع الثاني لجماعة لقاء أبو ظبي

عدت قبل نحو عشرة أيام من موعد اجتماع اللجنة التحضيرية، وهي فترة كافية لتأكيد حجز 

الفندق ومتابعة حضور المشاركين وإعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة وتقديم ما يتطلبه االجتماع  من 

 .وثائق

ستشارات كثفت لقاءاتي ومشاوراتي مع علي عبد الرحمن الخلف األمين العام لمنظمة الخليج لال

الصناعية وعضو اللجنة التحضيرية، من أجل وضع جدول األعمال وأعداد مشروع نظام أساسي للندوة 

التعرف على صدى اجتماع أبو ظبي، ومناقشة : وكان جدول األعمال يتضمن . التي نسعى لتأسيسها

 .أبو ظبي ضير لالجتماع السنوي الثاني لجماعة لقاءر العملي للنشاط المستقبلي، والتحاإلطا

قمت بزيارة الشيخ حمد بن خليفة ولي العهد في مكتبه ألحيطه علما باجتماع اللجنة التحضيرية 

فاستقبلني بدون موعد مسبق . المكلفة بالنظر في تأسيس ندوة دائمة تهتم بقضايا التنمية في المنطقة

عدد الحضور سبعة من وسألني عن الغرض من االجتماع وموعده وعدد الحضور وأسماءهم، فأفدته بأن 

خارج قطر باإلضافة للدكتور علي عبد الرحمن الخلف األمين العام لمنظمة الخليج لالستشارات 

رحب الشيخ حمد . 9121يونيو  59و 52الصناعية وأنا، وموعد االجتماع يومي الخميس والجمعة 

لوصولهم، وطلب مني  باالجتماع وعرض استضافة المشاركين واللقاء بهم على غداء في اليوم الثاني

فشكرته  على ترحيبه واستضافته ودعوته الكريمة . التنسيق مع مدير مكتبه عبد هللا بن خليفة العطية

وكانت هذه المبادرة الثانية التي يحظى بها المشروع الدراسي الذي أقوم به، . للمشاركين واللقاء بهم

 .بتشجيع ورعاية من المسؤولين في المنطقة

ب األخ عيسى الكواري رئيس الديوان األميري المحاذي لمكتب الشيخ حمد للسالم ذهبت إلى مكت

أحطت األخ عيسى علما بتطورات المشروع الدراسي . عليه وطلب موعد لمقابلة سمو األمير للسالم عليه

 وتطرقت لمبادرة الشيخ حمد ودعوته الكريمة للمشاركين في اجتماع اللجنة التحضيرية وأخبرته عن نيتنا

في عقد لقاء سنوي ثاني للمشاركين في اجتماع أبو ظبي ومن ينظم إليهم من أبناء المنطقة، يناقش اإلدارة 

ودعوته لحضور االجتماع باعتباره ممارسا لإلدارة العامة ودارسا لها في رسالة . العامة في المنطقة

  .في بريطانيا Exeter الدكتوراه التي كان يعدها آنذاك في جامعة إكسيتر

****** 



حزيران، وقضينا / يونيو 52وصل المشاركون في اللجنة التحضيرية إلى الدوحة مساء األربعاء 

وفي تمام الساعة . أمسية اجتماعية معهم في منزل الصديق علي عبد الرحمن الخلف وعشاء نجدي دسم

ش، عبد سعيد أحمد غبا: التاسعة والنصف من صباح الخميس عقدت الجلسة األولى بحضور كل من

الباقي عبد هللا النوري، عبد الرحمن عبد هللا الزامل، عبد العزيز راشد الراشد، عبد هللا النيباري، علي 

 . عبد الرحمن الخلف، علي خليفة الكواري، وفهد سعود الدغيثر

وفي الساعة الحادية عشر والنصف صباحا أجل االجتماع إلى الساعة الرابعة والنص مساء 

لى نادي كبار الموظفين في فريج الخليفات القديم تلبية لدعوة الشيخ حمد على الغداء ليذهب الضيوف إ

هللا بن تركي  واللقاء بهم مع عدد من الوزراء وكبار موظفي الحكومة أذكر من بينهم عبد العزيز بن عبد

المهندي وصالح بوداود خالد محمد الخاطر مدير اإلدارة السياسية بوزارة الخارجية وزير التربية و

 .العهد وعدد من المسؤولين الشبابوعبد هللا خليفة العطية مدير مكتب ولي االمين العام لمجلس التخطيط 

كان اللقاء على الغداء ندوة أخرى جلس فيها الشيخ حمد والمسؤولون القطريون في جانب قد و

والمشاركون في اجتماع اللجنة التحضيرية على الجانب األخر المواجه لهم، وجرى  على مائدة الغداء،

نقاش صريح اتفق فيه الحضور أحيانا واختلفوا أحيانا أخرى دون أن يفسد اختالف الرأي في ذلك الوقت 

 .للود قضية

تطرق الحديث لألوضاع الخارجية للمنطقة وما تشهده من تغيرات وتواجهه من تحديات،  

كان الحوار المفتوح في ذلك . حوالها الداخلية في مجال التنمية عامة والتعليم واإلدارة العامة خاصةوأ

اللقاء تعبيرا عن الروح السائدة آنذاك في زمن كانت فيه القواسم المشتركة بين المواطن والحاكم بصورة 

ركة بين الجماعات عامة أقوى مما هي عليه اليوم، حيث اختلطت األمور اآلن ووهنت القواسم المشت

دول الخليج العربية  في أغلب بعد أن اصبح المواطنون وبين الحاكم والمحكوم على وجه الخصوص

 .أغلبهم من الدرجة الثانية وما دونها مجرد سكان، بحكم الواقع

في الساعة الرابعة والنصف من مساء الخميس عاد أعضاء اللجنة لالجتماع وواصلو اجتماعهم 

معة حتى الساعة الحادية عشر صباحا حيث توجه الحضور ألداء صالة الجمعة وتشريفي في صباح الج

منزلي الجديد على غداء حضره معهم أيضا عدد من األصدقاء في قطر، قبل أن يبدأ المشاركون في 

 .العودة بالسالمة لبلدانهم

لتنظيمي لها حيث ا اراسم الندوة وغرضها واإلط :أولهما: ركز اجتماع الدوحة على موضوعين

يتمثل الغرض العام "كما اقترح أن ". ندوة التنمية"اقترح االجتماع التحضيري على اللقاء العام القادم اسم 

للندوة في إيجاد مناخ علمي وفكري متجدد يخلق الصلة والتفاعل بين أبناء المنطقة حول قضايا التنمية 

ها واستشراف حلول لها، وبلورة استراتيجيات عملية دراسة أوضاع التنمية وتذليل عقباتلويكرس الجهود 

من أجل بناء هيكل اجتماعي وإنتاجي واقتصادي سليم قادر على ضمان مستوى معيشي معقول وكريم 

وجدير بالذكر أن هذا الغرض ما زال هو غرض منتدى التنمية وفقا ". ألبناء المنطقة في المدى الطويل

إدارة التنمية في الدول “حيث اتفق أن تكون : موضوع االجتماع الثاني: وثانيهما. لإلطار العام للمنتدى

وأن يكون األستاذ  9121هي موضوع المشروع السنوي لعام " المنتجة للنفط في الجزيرة العربية

ر المشروع الدراسي الدكتور أسامة عبد الرحمن عميد كلية العلوم اإلدارية بجامعة الرياض هو مدي

 .السنوي الثاني
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 منتدى التنمية

 

وضع االجتماع التأسيسي في الدوحة حجر الزاوية إلنشاء منتدى أهلّي يضم مواطني دول 

إلى  9121عند بداية إنشائه عام " ندوة التنمية"وقد تغير اسمه من . الجزيرة العربية المنتجة للنفط

ومازال مستمرا كأمر واقع دون أن يتم تسجيله رسميا، ويعقد  وحتى اآلن، 9122عام " منتدى التنمية"

 . عاما 02اجتماعاته في مختلف مدن المنطقة حيثما أمكن بشكل منتظم على مدى 

وقد أصبح لمنتدى التنمية اليوم قاعدة عضوية متنوعة وواسعة تناهز المائتي عضو، شيبا وشبانا 

لجنة تنفيذية تخطط له وتدير  تقوم على شئونهكما . مرنةمن النساء والرجال، تشكل جمعيته العمومية ال

، ومنسق عام تعاقب على منصبه ثالث منسقات وستة منسقين عامين خالل فترة الستة والثالثين نشاطاته

علي خليفة الكواري، أسامه عبد الرحمن، جاسم السعدون، عبد العزيز :. عاما التي مرت حتى اآلن وهم

 .عبد الخالق عبد هللا، منيرة فخرو، ابتسام الكتبي، ومحمد غانم الرميحيالسلطان، موضي الحمود، 

****** 

بعد أن انتهى اجتماع الدوحة من أعمال تحضير تأسيس منتدى أهلي في المنطقة، تنفست  

الصعداء وتطلعت للراحة مع أسرتي الصغيرة بجوار الوالد واألهل وبين األصدقاء عند حلول شهر 

 . تموز/يوليو 90ليلة  9121ي هل في عام رمضان المبارك الذ

أمسيات اجتماعية وعمل وكتابة في النهار من العاشرة صباحا : انتظم جدولي كالعادة في رمضان

حتى الثالثة عصرا، خصصتها إلكمال مسودات فصول الدراسة النهائية التي بدأت كتابتها في جامعة 

سوف أقوم بتنقيحها في أكسفورد عندما نقضي  ليكون لدي بعد رمضان مسودة أولية كاملة هارفارد

 . إجازة االستجمام والعمل كالعادة في كل صيف هناك

كان علي خالل تلك الفترة أن أبحث عن مكان لعقد االجتماع العام القادم، وكانت البحرين هي 

لوطنية لذلك تواصلت مع الدكتور حسن فخرو مدير شركة النفط ا. المكان المرغوب من قبل المشاركين

في البحرين لعقد االجتماع هناك على أن يتحمل كل من المشاركين تكاليف سفره وإقامته على حسابه 

 . الخاص كتقليد استمر حتى وقتنا الحاضر

كما جرت اتصاالت مع عبد هللا يوسف الغانم في الكويت ليفتح حسابا باسمه لصالح  الندوة التي 

ء مساهماتهم المالية لتغطية التكاليف المركزية العامة التي يرسل له األعضابحيث هي قيد التأسيس، 

 . ينتظر أن تتحملها الجماعة في المستقبل

وجدير بالذكر أن حساب المنتدى ظل في أيد أمينة، باسم أبو أحمد عبد هللا الغانم لعدة عقود، 

وأبو هاشم علي الموسى  وحوله منذ فترة قبل وفاته رحمه هللا، باسم كل من الدكتورة موضي الحمود

 .الذي كان خير أمين على بيت مال منتدى التنمية وعمل على تنميته ليغطي التكاليف الضرورية للمنتدى



أما تكاليف سفر األعضاء وبقية المدعوين لكل اجتماع فإن المشاركين يتحملونها من حسابهم  

درت مع آخرين في تأسيسها من أجل وهذا تقليد حاولت تطبيقه على مختلف األنشطة التي با. الشخصي

وضمان حضور مشاركين راغبين  ،ف الحاجة للتمويل الخارجي الذي في العادة ال يخلو من الغرضتخفي

 . في المشاركة مع آخرين في طرح ومناقشة المسكوت عنه في المنطقة وسائر أرجاء الوطن العربي

اجتماعا على حسابه الخاص يكون في وال يفوتني أن أذكر بأن تجربتي تلك أثبتت أن من يحضر 

العادة أكثر اهتماما وعطاء ممن هو مجرد مدعو لحضور مؤتمرات فنادق الخمس نجوم وتذاكر الدرجة 

 .األولى، التي ال يستطيع أحد منافسة الحكومات ومن تموله في إقامتها وحشد الحضور لها

ع الثاني في البحرين وإنشاء كانت كل األمور مرتبة لعقد االجتما 9121بحلول شهر أكتوبر 

كما كانت مسودات دراسة المشروعات العامة قد أنجزت وأصبحت جاهزة . منتدى أهلي ألبناء المنطقة

 .للمراجعة النهائية والتحرير تمهيدا لنشرها

****** 

كما أصبح يعرف لقاء المشاركين في اجتماع أبو ظبي، “ندوة التنمية " عقد االجتماع الثاني لــ 

بالزا الذي بالمنامة عاصمة البحرين في فندق كراون  9121ديسمبر  52-52الخميس والجمعة  يومي

عضوا في مجلس إدارته مما سهل علينا التفاوض مع مدير الفندق األخ عبد  كان الصديق رسول الجشي

النبي الديلمي والحصول منه على أسعار خاصة وقاعة مجانية لالجتماع ورعاية شخصية، جعلت 

 .تدى يتخذ من الفندق مقرا الجتماعاته في البحرين لعدة سنواتالمن

حضر اجتماع البحرين نحو خمسين مشاركا، بينهم معظم المشاركين في اجتماع أبو ظبي أن لم 

وحظي . أكثرهم أيضا ممن شارك في دراسة المشروعات العامة يكن كلهم، وعدد مثلهم من المدعوين،

االجتماع بدعوة كريمة على غداء من ولي عهد البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة وعدد من الوزراء 

 .والمسؤولين، تخللته األحاديث وتبادل اآلراء حول شئون وشجون المنطقة

منطقة موضوع اللقاء الذي أداره وحًضر محاور كان النقاش حول أداء اإلدارة العامة في دول ال 

النقاش فيه بجدارة ومهنية أسامه عبد الرحمن، حوارا ساخنا نقديا وصريحا بال مواربة أو تبرير لتردي 

أداء اإلدارة العامة في دول المنطقة، وإنما بحث جاد عن مداخل أصالح اإلدارة العامة وتمكينها من القيام 

 . بإدارة التنمية

أطلق مدير المشروع الدراسي على الدراسة النهائية التي صدرت عن اللقاء عنوان وقد 

، في محاولة منه للفت النظر إلى ترهل اإلدارة العامة في المنطقة “البيروقراطية النفطية وتخلف التنمية "

وظيفه آو بسبب الخلل اإلنتاجي والخلل االقتصادي الذي تزايد مع ارتفاع معدالت ريع النفط وسياسات ت

باألحرى إعادة تدويره بصرف النظر عن جدوى إنفاقه ومدى تأثيره على أوجه الخلل المزمنة في 

 .المنطقة

ندوة التنمية “وفي نهاية اليوم الثاني لالجتماع عقد المشاركون جمعية عمومية أعلنت إنشاء 

ندوة وانتخبت لجنة تنفيذية أغلب ، وأقرت اإلطار المؤقت لتنظيم ال"ألقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط

أعضاءها من المشاركين في اللجنة التحضيرية والتي بدورها كلفتني بمهمة المنسق العام للندوة ووزعت 

 . مهام التنسيق بين أعضاءها



****** 

من جهد في اجتماع البحرين رحمه هللا  وال يفوتني أن أشير وأشيد بما قام به الصديق فهد الدغيثر

نما تظل ندوة التنمية تنظيم أمر واقع إال تحتاج فيه الندوة لمقر وموظفين، و ،اتنظيم الندوة مرن بأن يكون

يستمر بقدر ما يرغب المشاركون فيها االستمرار في نشاطهم دون ضغوط بيروقراطية أو التزامات 

من دول سلطة تنفيذية لدولة رحمة الوقوع تحت و دولة ما،بحكم التسجيل في  ،تفرض على الندوة

بالرغم من البحث الدائم داخل منتدى التنمية عن  اآلنستمر حتى اولعل هذا الرأي هو الذي . المنطقة

لى جمعية أهلية وفق قوانين دولة من دول المنطقة إالواقع  لألمرصيغة يتحول فيها المنتدى من تنظيم 

 .المقيدة للعمل األهلي

طني المنطقة من أجل دراسة التنمية وتعزيز وبذلك أنشئ في لقاء البحرين منتدى أهلي لموا

وقد انتظمت لقاءات الندوة والمنتدى السنوية بعد ذلك، وصوال للقاء السنوي . الحوار المجتمعي حولها

عبد  ةسامأدورة المرحوم “تحت اسم  5192الذي عقد في البحرين في مطلع  السادس والثالثين

للقاء اوفي تلك التسمية وموضوع . ة في دول مجلس التعاون، لمناقشة المياه والتنمية المستدام"الرحمن

ه ثالثة أجيال من تنشطأالذي شاركت في " منتدى التنمية"وجديد " ندوة التنمية"نجد التواصل بين قديم 

حول قضية التنمية الشاملة المستدامة  اآلراءكان المنتدى وما زال بالنسبة لهم هو مركز تبادل ف ،أبنائها

مثل مطلبا ملحا بل طوق نجاة لعبور المنطقة بسالم من ي ،وما زال ذلك، كان فقد .في إطار وحدة المنطقة

عصر النفط إلى عصر يتحقق فيه االعتماد على قاعدة إنتاجية واقتصادية متوازنة تكون بديلة لصادراته 

 .ديمقراطيفدرالي ونظام حكم  ستدامةعبر عملية تنمية إقليمية جماعية م

****** 

في  األداءانتهيت من مراجعة دراسة كفاءة كنت خالل فترة انتظار عقد اللقاء السنوي الثاني قد  

وبعد االجتماع وتأسيس ندوة التنمية ألقطار الجزيرة  .المشروعات العامة وتحريرها قبل اجتماع البحرين

ث عن ناشر مناسب وكان الحظ حليفي هذه المرة، كما كان خالل الفترة العربية المنتجة للنفط بدأت البح

فقد وافق المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت مشكورا . التي تفرغت فيها للبحث والدراسة

من كل كتاب  نسخة ألفن يالشهيرة التي تطبع خمس ”عالم المعرفة“على نشر الدراسة ضمن سلسلة 

بعنوان  9129حزيران /في يونيو 45صدر الكتاب عن سلسلة عالم المعرفة تحت رقم  وقد. يصدر عنها

مدخل إلى دراسة كفاءة أداء المشروعات العامة في : قتصاديةالادور المشروعات العامة في التنمية "

 ".أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط

طبعة خاصة  ،سات الوحدة العربيةبالتعاون مع مركز درا، 9120عام  ت ندوة التنميةكما أصدر 

( جامعة الرياض سابقا)المكتبات بجامعة الملك سعود  شئونمن الكتاب بنفس العنوان، وأصدرت عمادة 

إدارة المشروعات العامة في دول الجزيرة العربية "تحت عنوان 9125طبعة خاصة من الكتاب عام 

ما زال هذا الكتاب يسوق و. في الجامعة واالقتصاد ليكون مقررا دراسيا في كلية اإلدارة" المنتجة للنفط 

 .ضمن مطبوعات عمادة شئون المكتبات بجامعة الملك سعود حتى وقتنا الحاضر

****** 

مهمة المنسق العام لندوة التنمية لنحو أربع سنوات قبل أن يتسلم ، توليتبعد اجتماع البحرين، 

وخالل هذه الفترة نسقت مع . 9120واخر عام الزميل أسامة عبد الرحمن مهمة المنسق العام في أ



 أوللقاءات سنوية إضافة للقاء تخصصي هو  أربعةعداد إمشروعات دراسية  ةأربع يرين فيمدالالزمالء 

 . هاشجونو تجربة للمنتدى لتعميق بحثه في شئون المنطقة

صول المالية األ"وموضوع اللقاء  ،عبد الوهاب التمار األستاذكان مدير اللقاء التخصصي هو  

أهم المؤسسات الذي ضم ممثلين عن عمل الفريق وقام  ."الخارجية ألقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط

الدكتور محسون جالل بإعداد دراسة اقتصادية علمية متميزة بتكليف وفر تمويال في المنطقة األالمالية 

والمخاطر المستقبلية  ،ستثمرة في الخارجحول واقع ومستقبل األصول المالية العامة لدول المنطقة الم

 .  التي تواجهها

وبعد ثالث سنوات من الجهد الذهني والمهني تمكن منسق اللقاء التخصصي األستاذ عبد الوهاب 

، حضرها معظم 4/9120/ 9إلى  09/0التمار من عقد ندوة في فندق ساس بالكويت في الفترة من 

وقد قمنا . ية في المنطقة لمناقشة الدراسة المتميزةداديق السياالقائمين على المؤسسات المالية والصن

لدى شركة كاظمة  9122شرف عليها عبد الوهاب التمار عام أبترجمة ونشر تلك الدراسة الهامة التي 

األصول المالية الخارجية ألقطار الجزيرة العربية المنتجة "للنشر والترجمة والتوزيع في الكويت بعنوان 

 ". أداؤها ودورها المأمول في تطوير التنمية المحلية ،تهانشأ :للنفط

واذكر أن أبو عبد اللطيف الصديق عبد الوهاب التمار قال لي أمام جمع من المشاركين في ختام  

بعد ونزلته أخيرا أهية قد لإلانه حلم البارحة بأنني علقته بحبل بين السماء واألرض وأن القدرة إالندوة 

 !  وسعيدرجليه سليما معافى لألرض واقفا على  ءطول عنا

نسق العام فقد كان أولها ملها وقت مزاولتي مهمة ال ادعداإلتم السنوية التي  اتأما بالنسبة للقاء

وقد صدرت الدراسة في كتاب . ثاني اللقاءات السنوية  الذي أعد له وأداره الدكتور أسامة عبد الرحمن

" البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية“، بعنوان (29)كويت تحت الرقم بال "ةعالم المعرف"عن سلسلة 

طبعة خاصة بندوة التنمية عن الكتاب  9120عام  صدر مركز دراسات الوحدة العربيةأكما . 9125عام 

  . بنفس العنوان

 االواقع الحالي للقوى العاملة المحلية وأهمية االعتماد عليه"هو وكان موضوع اللقاء الثالث 

كان  .92/95/9129إلى  99وعقد في الشارقة في الفترة من  ،سليمان المطوع األستاذتولى إدارته و

بمشاركة واسعة واستضافة كريمة من حاكم  ظيوقد ح .اللقاء فرصة لرصد الخلل السكاني في المنطقة

 . الشارقة الشيخ سلطان القاسمي ولقاء وحديث معه على غداء في مجلسه العامر

الذي تحدث في  ةالعام لمجلس التعاون عبد هللا بشار األميناللقاء الثالث  اورحضمن كان من بين 

ن يعبروا عن مصالحهم التي كان ألبداية االجتماع عن مجلس التعاون باعتباره فرصة لعرب الجنوب 

كان من  ستفز الحضور وتلقى إجابات مناسبةاوأذكر أن ذلك الطرح قد . يتحدث باسمها عرب الشمال

لم نؤيد مجلس التعاون باعتباره يمثل عرب الجنوب ضد  إننا: "ضمنها رد الدكتور علي فخرو الذي قال

 . "باعتباره خطوة على طريق الوحدة العربيةبل أيدناه عرب الشمال وال نؤمن بهذا التقسيم، 

الصناعة التحويلية دور “عبد الباقي النوري وموضوعه  األستاذالرابع بإدارة السنوي وكان اللقاء 

يناير  9-2من  عقد اللقاء في البحرينو". في بناء القاعدة اإلنتاجية ألقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط

لم يصدر عنهما ف ،حول هذا اللقاء واللقاء الثالث مهمةق ومناقشات اورأالرغم من وجود وعلى . 9120

 .كاديميينمن األ واالممارسين وليسدارتهما من إن القائمين على ألربما  ،كتب للنشر



دور التربية في “وموضوعه 2/9/9124-2أما اللقاء الخامس فقد عقد في أبو ظبي في الفترة من 

والذي تولى إدارة قطاع  ،بجامعة مكة آنذاك األستاذأعد له وأداره الدكتور عبد العزيز الجالل ، "التنمية

تربية اليسر وتخلف “وصدر عنه كتاب قيم بعنوان  ،التعاونمانة العامة بمجلس والمجتمع في األ اإلنسان

 (.19)تحت الرقم  9122عام  "عالم المعرفة"في سلسلة أيضا نشر " التنمية

****** 

كان من المناسب أن يتولى مهمة  ،واللقاء التخصصي النموذجي األربعةسنوية اللقاءات البعد 

ندوة التنمية ألقطار الجيرة "في عهده اسم تغير الذي  ،عبد الرحمن أسامةالتنسيق العام لندوة التنمية 

في كتابه  أسامهبعد مناقشات مستفيضة سجلها دون إضافات، " منتدى التنمية"العربية المنتجة للنفط إلى 

 . الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية" المثقفون والبحث عن مسار“

مجلس جامعة الكويت قد قام بتدوين محضر  وجدير بالذكر أن األستاذ الفاضل أحمد يوسف مقرر

كما . مفصل لمناقشات كل لقاء سنوي واجتماع تخصصي لمنتدى التنمية ألكثر من عقدين من الزمن

تولت السيدة الفاضلة نجاح أبو لحية سكرتارية المنتدى منذ أن أصبح الدكتور عبد العزيز سلطان منسقا 

وربما يكون دور . حتى الوقت الحاضرمن الزمن دين عاما للمنتدى واستمرت مشكورة ألكثر من عق

 .األخرى فمتغيرة أما األدوار. يد في منتدى التنميةاألستاذ أحمد يوسف والسيدة نجاح هو الثابت الوح

****** 

كما قمت بتقديم . 9119بعد أن تركت مهمة المنسق العام واصلت عضوية اللجنة التنفيذية حتى عام 

عداد بعض إوربما تكون مساهماتي في . ءات السنوية واللقاءات المتخصصةأوراق في عدد من اللقا

ومنها إدارتي للقاء  ،في منتدى التنميةالحديثة من أهم مساهماتي  5114اللقاءات السنوية منذ عام 

نحو إصالح جذري في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج "حول موضوع  نيالرابع والعشرالسنوي 

صدر عن اللقاء كتاب بعنوان و .ن عاما على تأسيس منتدى التنميةيمرور خمسة وعشربمناسبة  "العربية

نشره مشكورة دار قرطاس ب، قامت "نحو إصالح جذري في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية“

الطفرة “بعنوان  5111ن عام ياللقاء الثالث دباإلعداوبعد عدة سنوات قمت . 5114للنشر بالكويت عام 

حيث نشر كتابا عنه بنفس العنوان من قبل مركز  "نفطية الثالثة وانعكاساتها على أقطار مجلس التعاونال

لمنتدى ن يالرابع والثالثالسنوي اللقاء  وإدارة بإعدادقمت  5195وفي عام . دراسات الوحدة العربية

السياسات العامة والحاجة " في لبنان بعنوان" منتدى المعارف" ىكتابا لد هنشرت عنوقد . التنمية

 ."في دول مجلس التعاون لإلصالح

****** 

 ،وجزت فيه نشاط منتدى التنمية ودوري في ذلك النشاطأفي ختام هذا الفصل الذي ال يسعني و

بدراسة بعضهم أن يقوم خاصة إلى ن الشباب من طلبة دراسات الدكتوراه في المنطقة يأدعو الباحثإال أن 

الذي كان على مدى ثلث قرن قد عبر  اآلخر،سيرة ومسيرة منتدى التنمية باعتباره مصدر الرأي الوطني 

نبه إلى ضرورة اإلصالح الجذري كما  .في المنطقة دون كلل عن المسكوت عنه على المستوى الرسمي

في المنطقة، التي كرست  السياسات العامة العقيمةر يتصورات أهلية لتغيوتأّن وطرح بصبر  ،من الداخل

 .أوجه الخلل المزمنة فيها ورّسخت نمط تنمية الضياع 

http://www.df.ae/forum/view.php?id=39
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